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AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA  

KIÁLLÍTÁSÁRÓL, ÉS ANNAK BEMUTATÁSÁNAK 

IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

 

I. 

Az Általános Szerződési Feltételek célja 

 

1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Díjnet Zrt. (továbbiakban: 

Díjnet-szolgáltató) által nyújtott elektronikus számla kiállításáról és annak 

bemutatásának igénybevételéről szóló általános szerződési feltételeket, a szolgáltatás 

igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket 

tartalmazza. Az elektronikus számla kiállítása és bemutatása olyan elektronikus 

szolgáltatás, ahol a regisztrált Felhasználó (továbbiakban: Ügyfél) a számlakibocsátók 

hiteles elektronikus számláját megtekintheti.  

 

2. Az ÁSZF alapján a Díjnet-szolgáltató biztonságos internetes felületen biztosítja az 

Ügyfél számára a hiteles elektronikus számlák megtekintését. 

 

3. Az elektronikus számlára vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII törvény tartalmazza. Jelen jogviszony kizárólag a számlabemutatási 

mód megváltozása körében érinti az Ügyfél és a számlakibocsátó között meglévő 

jogviszonyt.  

 

4. A Díjnet-szolgáltató és számlakibocsátó közötti jogviszony feltételeit külön szerződés 

tartalmazza. 

 

II. 

Az ÁSZF hatálya 

1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Díjnet-szolgáltatóra, az Ügyfélre, valamint a 

Számlakibocsátóra. 

Díjnet-szolgáltató: A Díjnet Zrt., mely jelen rendszerében vállalja, hogy 

az Ügyfél részére az esedékes közüzemi és egyéb szolgáltatási számláit 

elektronikus úton mutatja be. 

Ügyfél: A Díjnet-szolgáltató Elektronikus Számlabemutatás 

rendszerében regisztrált felhasználó. Ügyfél lehet minden korlátlanul 

cselekvőképes természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet. 
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Számlakibocsátó: Azon szolgáltató, aki a szolgáltatásáról elektronikus 

számlát juttat el a saját maga, vagy megbízott útján a Díjnet-rendszeren 

keresztül az Ügyfelek részére. 

2. A Díjnet-szolgáltató és az Ügyfél között a szerződés a jelen ÁSZF IV. fejezetének 2. 

pontja szerint jön létre.  

3. Az ÁSZF határozatlan időre szól. 

4. Az ÁSZF módosításának esetén a Díjnet-szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozását a 

módosítás hatályba lépését megelőzően 30 nappal a honlapján közzétenni, az 

Ügyfeleket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az 

esetben az Ügyfél jogosult a honlapon való közzétételt követő 30 napon belül a 

szerződés azonnali hatályú felmondására.  

5. A Díjnet-szolgáltató az ÁSZF módosításának a honlapján való közzétételéről az 

Ügyfelet e-mail-ben értesíti. Amennyiben az értesítés sikertelen volt, úgy ismételten 

megkísérelve újabb e-mailt küld. Második értesítést követően a Díjnet-szolgáltató 

értesítettnek tekinti az Ügyfelet.  

III. 

A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, időbeli korlátai  
 

 

1. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy az Ügyfél rendelkezzen internet-

hozzáféréssel. Az egyéb szükséges hardver- és szoftverleírások a Technikai feltételek 

menüpontban találhatóak. 

2. A szolgáltatás ideje alatt a Díjnet-szolgáltató a Számlakibocsátó(k) által a Díjnet-

szolgáltató részére eljuttatott számlák megjelenítéséért, elektronikus formában 

megjelenő számlakép hitelességéért, az Ügyfél adatainak védelméért, valamint a 

rendszer biztonságáért – a XI. fejezet 1. pontban foglalt korlátozás figyelembe 

vételével – vállal felelősséget. A Díjnet-szolgáltató technikai hátterét a Díjbeszedő 

Holding Zrt. biztosítja. 

3. A szolgáltatás igénybevételét üzemszünet korlátozhatja. Tervezett üzemszünetet akkor 

tart a Díjnet-szolgáltató, amikor a rendszer karbantartását, javítását, bővítését vagy 

más ehhez hasonló tevékenységet végez. A tervezett üzemszünet időtartam 

alkalmanként nem haladhatja meg a 72 órát. 

4. A tervezett üzemszünet idejéről a Díjnet-szolgáltató legalább 3 naptári nappal előre a 

tájékoztató oldalán értesíti az Ügyfelet.  

5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a 

Díjnet-szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a 

Díjnet-szolgáltató köteles mindent megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása 

érdekében. 

6. A Díjnet-szolgáltató csak a neki felróható szándékos hibákkal okozott károkért felel.  
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IV. 

Az Elektronikus Számlabemutatás szolgáltatás igénybevételének módja és 

feltételei 
 

 

1. Az Elektronikus Számlabemutatás nyitóoldalát bárki megtekintheti. A szolgáltatások 

igénybevételéhez a felhasználónak regisztrálnia kell magát.  

 

1.1. Az Ügyfél első szinten a Díjnet-szolgáltatóhoz regisztrálja magát az 1. számú 

mellékletben foglalt adatok megadásával.  

 

1.2. Az Ügyfél a számlakibocsátóhoz második szinten számlakibocsátónként tudja 

regisztrálni magát a 2. számú mellékletben foglalt adatok megadásával. Ügyfél 

tudomásul veszi, hogy a sikeres regisztrációt követően az általa választott 

Számlakibocsátók esetében kizárólag elektronikus úton kap számlát, vagyis a 

továbbiakban sem papíralapú számlát nem állít ki részére a Számlakibocsátó, 

sem készpénzátutalási megbízást.  

 

1.3.   A Díjnet-szolgáltatóhoz és a Számlakibocsátóhoz regisztrált Ügyfél a Díjnet 

rendszerbe történő bejelentkezés után tekintheti meg illetve töltheti le 

elektronikus számláját. A Díjnet-szolgáltató legkésőbb az esedékes számla 

rendszerbe történő megérkezését követő munkanap végéig a számlát az Ügyfél 

részére elérhetővé teszi, és e-mailben értesítést küld az Ügyfélnek. 

Amennyiben az értesítés sikertelen volt, úgy újra értesíti a Díjnet-szolgáltató az 

Ügyfelet. A második e-mailt követően a Díjnet-szolgáltató értesítettnek tekinti 

az Ügyfelet, valamint bemutatottnak az elektronikus számlát.  

 

1.4.  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az elektronikusan bemutatott számla csak 

elektronikus adat formájában hiteles.   

 

2. A Díjnet-szolgáltató és az Ügyfél (regisztrált felhasználó) között a szerződés akkor jön 

létre, ha az Ügyfél az Elektronikus Számlabemutatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, 

valamint az 1. számú mellékletben szereplő adatokat a regisztrációs kérdőív 

véglegesítésével megadta, és ezt követően a Díjnet-szolgáltató elektronikus úton 

továbbított visszaigazolása megérkezik az Ügyfélhez arról, hogy a regisztrációja 

sikeres volt.  

 

2.1 A regisztrációról szóló visszaigazolást a Díjnet-szolgáltató e-mailben 

haladéktalanul megküldi az Ügyfélnek. A visszaigazolás tartalmazza az Ügyfél 

elfogadott felhasználói nevét és a regisztráció elfogadásának tényét.  

 

2.2. Az Ügyfél vállalja, hogy rendszeresen módosítja jelszavát, és azt senkinek nem 

adja át, mások által hozzáférhető helyen nem tárolja. Ügyfél tudomásul veszi, 

hogy a jelszó titokban tartása az Ő érdekkörébe tartozó esemény, az ebből 

fakadó károkért a Díjnet-szolgáltató nem felel.  

3. A Díjnet-szolgáltató és az Ügyfél ráutaló magatartással is - így különösen a 

szolgáltatás igénybevételével - megköthetik a szerződést. 
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4. A jelen Általános Szerződési Feltételek a www.dijnet.hu honlapon érhetők el. 

5. A Díjnet-szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, 

vagy bármikor átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, az alábbi esetekben: 

 Valótlan vagy hiányos adatok megadásakor. 

 A Díjnet-szolgáltató, a számlakibocsátók és/vagy más felhasználók/ügyfelek 

személyes adataival vagy a rendszerrel történő bármilyen visszaélés. 

6. A regisztráció során megadandó adatok  

6.1. A regisztráció során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség. 

Ha az Ügyfél bármelyik kötelezően kitöltendő adatát nem rögzíti, a Díjnet-

szolgáltató az Ügyfél regisztrációját visszautasíthatja. A kötelezően kitöltendő 

mezőket a rendszer *-gal jelöli.  

 

6.2. Helytelen vagy működésképtelen e-mail cím megadásából eredő bármilyen 

kárért nem vállal felelősséget a Díjnet-szolgáltató. 

 

6.3. A regisztrációs név és a számlacímzett (pl. fogyasztó, díjfizető, azaz a számlán 

szereplő ügyfélnév) egyezőségét a számlakibocsátó vizsgálja. A 

számlakibocsátó joga, hogy - többek között - ezek különbözősége miatt az 

Ügyfél igényét visszautasítsa.  

 

6.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a számlakibocsátó határozza meg az 

elektronikus számla kibocsátásának kezdő időpontját. Erről a sikeres 

regisztrációt követően 15 napon belül e-mailben értesítést kap a Díjnet-

szolgáltatótól.  

 

6.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa megadott adatok nem 

felelnek meg a valóságnak, vagy azokkal nem sajátjaként rendelkezik, úgy 

annak valamennyi jogkövetkezményét viseli. 

 

 

 

V. 

A számla kiegyenlítésének módja 

 

1. Az Elektronikusan bemutatott számlát, a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell 

kiegyenlíteni, amely történhet  

 

 banki átutalással, csoportos beszedéssel, illetve amennyiben a Számlakibocsátó 

(illetve Megbízottja) erre lehetőséget biztosít, ügyfélszolgálati pénztárában  

 A Számlakibocsátó (illetve Megbízottja) által támogatott internetes fizetési 

úton 

 

A bemutatás időpontja az első sikeres e-mailben történő értesítés napja, vagy a 

második sikertelen értesítést követő nap.  
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2. Átutalás esetén az Ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikusan 

bemutatott számlán megjelölt hivatkozás az átutaláskor a rendelkező részben 

feltüntetésre kerüljön. 

 

3. Csoportos beszedési megbízás esetében az Ügyfél jogosult, a bemutatást követő 6 

munkanapon belül a megtekintett számlák letiltására, mellyel módosíthatja a 

beszedést. Ebben az esetben azok a számlák, amelyeket letiltott, nem kerülnek 

kiegyenlítésre csoportos beszedés útján, így azok kiegyenlítéséről az Ügyfélnek külön 

kell gondoskodnia.  

 

4. A számlakibocsátónkénti támogatott/engedélyezett fizetési módokat a 2. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

VI. 

Adatok módosításának egyes esetei 
 

 

1. Jelszóváltoztatás 

 

1.1. Az Ügyfélnek lehetősége van a jelszava megváltoztatására. A 

jelszóváltoztatásról a rendszer automatikus rendszerüzenetet küld e-mailben.  

1.2. Sikertelen jelszóváltoztatás esetén az Ügyfél a Díjnet-szolgáltató 

ügyfélszolgálatához fordulhat segítségért, melynek munkatársa legalább 

három, a regisztráció során megadott személyes adatára kérdezve azonosítja az 

Ügyfelet, majd segítséget nyújt a jelszóváltoztatáshoz. 

2. Az ügyfél adatainak módosítása 

 

2.1. Az Ügyfél a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. 

Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Díjnet-

szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 napon belül 

tájékoztatni. A Díjnet-szolgáltató a bejelentés elmulasztásából eredő károkért 

nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának 

megtérítését követelheti az Ügyféltől.  

2.2. Ha az Ügyfél olyan adatmódosítást kíván rögzíteni, amely a számlakibocsátó 

vonatkozásában is releváns, köteles a Díjnet-szolgáltató értesítésével 

egyidejűleg az érintett számlakibocsátót is értesíteni a változásról. A Díjnet-

szolgáltató a bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, 

azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az 

Ügyféltől. 

 

 

VII. 

A jogviszony megszűnésének esetei és feltételei 
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1. A szerződés felmondásának szabályai az Ügyfél részéről 

1.1. Az Ügyfél csak akkor jogosult jogviszonyát a szolgáltatás vonatkozásában 

megszüntetni, ha a számlakibocsátók felé az Díjnet rendszerben, illetve 

közvetlen megkereséssel jelezte a számlakibocsátói kiválasztás visszavonását, 

és azt a számlakibocsátó a Díjnet-szolgáltató felé is visszaigazolta. Az Ügyfél 

30 napos felmondási idővel mondhatja fel a szerződést. 

1.2. Az Ügyfél a Díjnet-szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél előzetes 

írásbeli felszólítása ellenére a Díjnet-szolgáltató a felszólítás átvételét követő 

15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja.  

2. A Díjnet-szolgáltató az alábbi esetekben jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani: 

2.1. Amennyiben az Ügyfél akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltatás 

rendeltetésszerű működését, így különösen, ha  

2.1.1. az Ügyfél olyan elektronikus levelet küld, amely: 

 

 feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adja meg vagy elfedi, 

 vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz, 

 csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a 

címzett(ek) vagy a Díjnet-szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet 

fejt ki, és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is 

végbemehet, 

 tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen 

például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, törvényellenes 

cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail.  

 

2.1.2. az Ügyfél a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan 

adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő 

behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre, különösen: 

 a szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők személyi számítógépén vagy 

szerverén tárolt, illetve az elektronikus szolgáltatás igénybevétele közben 

használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok 

engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, 

 a Díjnet-szolgáltató, illetve a szolgáltatást igénybe vevők személyi 

számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli 

megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet, 

 a Díjnet-szolgáltató, illetve a szolgáltatást igénybe vevők személyi 

számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli 

feltöltése vagy ennek kísérlete, amelyek az előfizetőt kompromittálhatják, 

illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatják, 
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 mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak (pl. proxy, e-

mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt 

hardvereszközök) engedély nélküli felhasználása saját célra. 

 

VIII. 

Személyes adatok kezelése, biztonsága 

1. A Díjnet-szolgáltató jogosult az Ügyfél által megadott személyes adatokat tárolni, 

feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban felhasználni, adatfeldolgozásra a 

Díjbeszedő Holding Zrt. részére átadni. 

2. Az Ügyfél személyes adatait a Díjnet-szolgáltató a szerződéses jogviszony létrejöttét 

követően jogosult rögzíteni nyilvántartási rendszerében. A személyes adatok e 

kezelésének célja, hogy a Díjnet-szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben 

rögzített jogait gyakorolhassa, és kötelezettségeit teljesíthesse.  

3. Az Ügyfél elfogadja, hogy személyes adatait a Díjnet-szolgáltató - a szolgáltatás 

minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a felhasználó érdekeinek 

figyelemmel kísérése és érvényesítése, a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével 

kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása, valamint a követelések 

érvényesítése céljából - felhasználja. 

4. A Díjnet-szolgáltató jogosult: 

 a számlakibocsátóktól feldolgozásra kézhez vett adatokat feldolgozni, 

 az Ügyfeleket értesíteni új számlakibocsátók és új szolgáltatások megjelenéséről. 

 

5. A jelen szerződésben szabályozott eseteken túl a Díjnet-szolgáltató az Ügyfelek 

személyes adatait hozzájárulásuk nélkül nem használja fel, és másnak sem engedélyezi 

a felhasználást.  

 

6. A Díjnet-szolgáltató jogosult az Ügyfél személyes adatait a számlakibocsátó részére a 

beazonosítás elősegítése, a díjak beszedése céljából átadni.  

 

7. A Díjnet-szolgáltató a szerződésszerű teljesítés érdekében jogosult feldolgozni a 

számlakibocsátótól kapott, az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat. 

 

8. A Díjnet-szolgáltató biztosítja, hogy adattovábbítás és adattárolás során, a 

számlakibocsátókon, a Díjnet-szolgáltatón és az Ügyfélen kívül más az adatokhoz 

jogszerűen ne férhessen hozzá.   

 

9. Az Ügyfél köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a 

Díjnet-szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges 

bejelentkezési azonosító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében. Az Ügyfél 

felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési 

azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg, kivéve, ha az 

esemény, tevékenység a Díjnet-szolgáltatóra visszavezethető okból történik.  
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10. A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a 

Díjnet-szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha a kár, az Ügyfél 

szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, és ha a Díjnet-szolgáltató a 

jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el. 

 

11. A Díjnet-szolgáltató a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel 

gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amelynek a keretében 

felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak 

mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel. 

 

12. A Díjnet-szolgáltató a kezelt személyes ügyféladatokat megfelelő szervezési és 

műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és 

felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő 

informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal 

rendelkező személyek üzemeltethetik. 

 

13.  Az adatkezelés időtartamának lejártával az Ügyfél személyes adatait a Díjnet-

szolgáltató az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon 

törölni köteles. Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnését követő egy év 

elteltével telik le.  

 

 

IX. 

Felügyeleti szerv 
 

Az Ügyfél a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az alábbi 

fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a területileg illetékes, az ügyben hatáskörrel rendelkező 

bírósághoz fordulhat. 

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség  

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. 

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144. 

Telefonszám: +36 1 328 0185 

Telefax: +36 1 411 0116 

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu  

 

 

X. 

Vis maior 
 

Sem az Ügyfél, sem a Díjnet-szolgáltató nem felel a szerződés szerinti kötelezettsége 

teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem 

látható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a szerződés teljesítését, 

illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmény különösen: háborús cselekmény, 

lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar vagy természeti 

katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény (2004. évi CV. törvény), rendőrségi 

törvény (1994. évi XXXIV. törvény) alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett 

intézkedés. 

mailto:fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
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XI. 

Rendelkezésre állás 

1. A Díjnet-szolgáltató biztosítja az Ügyfél részére a szolgáltatás évi 98%-os 

rendelkezésre állását. A rendelkezésre állás csak teljes naptári hónapra vonatkozik, 

töredékhónapra nem.  

2. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, 

amikor a szolgáltatás kiesés: 

 az Ügyfél érdekkörében keletkező ok miatt,  

 vis maior miatt, 

 a Díjnet-szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok miatt 

(különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos 

energiaellátási zavar, rongálás, lopás), illetve 

 az előre bejelentett karbantartás miatt történt. 

 

 

XII. 

Egyebek 
 

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2012. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus aláírásról szóló 

2001. évi XXXV. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII 

törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és vonatkozó rendelkezései 

az irányadóak.  

 

2. Jelen szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseik rendezésére szerződő felek a 

Díjnet-szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik 

ki.  
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1. sz. melléklet 
 

Díjnet regisztráció 

Az internetes regisztráció során bekért adatok  

Díjnet regisztráció  

o Bejelentkezési név (Egyedi azonosító a Díjnet rendszerben)  

o Jelszó  

o E-mail cím  

o Név  

o Értesítési cím  

o Telefonszám (Megadása opcionális)  

 

2. sz. melléklet 

Számlakibocsátói feltételek 
 

A. Allianz Hungária Zrt. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

Magánfogyasztók esetén: 

o Kötvényszám 

o Szerződő neve 

o Számla/Számviteli bizonylat sorszáma 

o Szerződő további adatai: 

 Anyja neve 

 Születési helye 

 Születési ideje 

o Lakcím 

Gazdálkodó szervezetek esetén: 

o Kötvényszám 

o Cég neve 

o Cég: 

 Adószáma 

 Cégjegyzékszáma 

o Számla sorszáma 

o Székhely 
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Támogatott fizetési módok: 

o Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

Számlaegyenleg információ közlése: NEM 

 

B. Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Felhasználó neve 

o Felhasználó azonosító száma 

o Számlaszám 

 Támogatott fizetési módok: 

o Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

 

C. Díjbeszedő Holding Zrt. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Fizetőazonosító  

o Jogosultság  

o Megjelenési név (Megadása opcionális)  

o Egy hat hónapnál nem régebbi terhelési összesítő száma  

 

Támogatott fizetési módok: 

o  Banki átutalás  

o Csoportos beszedés Díjnet rendszerben történő kontrollal 

o Pénztári befizetés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 
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D. DMRV Zrt. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Fizető neve 

o Szerződéses folyószámla száma 

o Egy, hat hónapnál nem régebbi számla kelte és annak sorszáma 

Támogatott fizetési módok: 

o  Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

E. DRV Zrt. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Vevő neve 

o Üzleti partner azonosító 

o Szerződéses folyószámla száma 

o Számlafogadó neve (amennyiben eltér a Vevőtől) 

o Számlafogadó címe 

Támogatott fizetési módok: 

o Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

Számlaegyenleg információ közlése: NEM 

F. E.ON Energiaszolgáltató Kft. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Felhasználó azonosító 

o Szerződéses folyószámla száma 

o Vevő neve 

o Vevő címe 

Támogatott fizetési módok: 

o  Banki átutalás  
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o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

Számlaegyenleg információ közlése: NEM 

 

G. Érd és Térsége Víziközmű Kft. 

 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok 

o Fogyasztó neve 

o Felhasználó azonosító száma  

o Egy hat hónapnál nem régebbi számla száma 

Támogatott fizetési módok: 

o Banki átutalás 

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

 

H. ÉRV Nyrt. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Partnerkód 

o Külső azonosító 

o Fizető neve 

o Egy, hat hónapnál nem régebbi számla száma és annak keltezési dátuma 

 Támogatott fizetési módok: 

o  Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 
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Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

I. FŐTÁV Zrt. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Vevő neve 

o Ügyfél azonosító 

o Egy, három hónapnál nem régebbi számla sorszáma és annak keltezési 

dátuma 

Támogatott fizetési módok: 

o  Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

J. FŐGÁZ 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

Magánfogyasztók esetén: 

o Ügyfél azonosító 

o Szerződéses folyószámla száma 

o Fizető: 

 Születési ideje 

 Anyja neve 

Gazdálkodó szervezetek esetén: 

o Ügyfél azonosító 

o Szerződéses folyószámla száma 

o Fizető: 

 Cégjegyzékszáma 

 Adószáma 

Támogatott fizetési módok: 

o  Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 
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Számlaegyenleg információ közlése: következő aktuális számla bemutatásával 

K. INVITEL Távközlési Zrt. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Vevő neve 

o Ügyfél-azonosító 

o Fogyasztóazonosító 

 Támogatott fizetési módok: 

o  Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

L. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Felhasználó neve 

o Felhasználó azonosító száma 

o Számla sorszáma 

 Támogatott fizetési módok: 

o Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

M. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Felhasználó neve 

o Felhasználó azonosító száma 

o Számla sorszáma 

 Támogatott fizetési módok: 

o Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  



 

 

 

16 

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

N. MVM Partner Zrt. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

 

o Fizetési azonosító 

o Megjelenési név (Megadása opcionális)  

o Vevő/Fizető neve 

o Regisztrációt megelőzően kézhez kapott számla sorszáma 

 Támogatott fizetési módok: 

o  Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

O. Nyírségvíz Zrt. 

 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

 

o Fogyasztó neve 

o Fogyasztó azonosító 

o Regisztrációt megelőzően kézhez kapott számla száma 

Támogatott fizetési módok: 

o  Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

P. NYÍRTÁVHŐ Kft. 

 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Felhasználó neve 

o Felhasználó azonosító száma  
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o Egy hat hónapnál nem régebbi számla sorszáma 

Támogatott fizetési módok: 

o Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

 

Számlaegyenleg információ közlése:             NEM 

Q.  PANNON-VÍZ Zrt. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Vevő neve 

o Felhasználó azonosító száma 

o Számlaszám 

 Támogatott fizetési módok: 

o Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

Számlaegyenleg információ közlése: NEM 

R. Szegedi Vízmű Zrt. 

 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

Magánfogyasztók esetén: 

o Partnerkód 

o Ügyfél azonosító 

o Fizető: 

 Neve 

 Születési ideje 

 Édesanyja születési neve 

Gazdálkodó szervezetek esetén: 

o Partnerkód 

o Ügyfél azonosító 

o Fizető: 

 Neve 

 Cégjegyzékszáma 

 Adószáma 
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Támogatott fizetési módok: 

o  Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

 

S. Tettye Forrásház Zrt. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Vevő (Fizető) neve 

o Vevő (Fizető) azonosító száma 

o Számla sorszáma 

Támogatott fizetési módok: 

o Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

 

Számlaegyenleg információ közlése: NEM 

 

T. TIGÁZ Zrt 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Felhasználó neve 

o Vevő (Fizető) azonosító 

o Felhasználó azonosító 

Támogatott fizetési módok: 

o Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

 

Számlaegyenleg információ közlése: NEM 
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U. UNION Biztosító Zrt. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Díjfizetés módja 

o Igénylő jogcíme 

o Kötvényszám 

o Megjelenési név (Megadása opcionális)  

o Szerződő neve 

o Előző számla sorszáma (csekk és átutalás díjfizetési módok esetén) 

További megadandó adatok 

Magánszemély esetén: 

o Szerződő születési helye 

o Születési ideje 

o Lakcíme  

o Bankszámlaszám (Beszedési megbízás díjfizetési mód esetén) 

Gazdálkodó szervezet képviselője/meghatalmazottja esetén: 

o Gazdálkodó szervezet székhelye 

Támogatott fizetési módok: 

o  Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

V. UPC Magyarország Kft. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Ügyfélszám 

o Számlázási név 

o Számlázási cím 

o Egy, hat hónapnál nem régebbi számla száma (számlával még nem 

rendelkező, új ügyfelek esetében nem kell megadni) 

Támogatott fizetési módok: 

o  Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 
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Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

W. UPC DTH S.à.r.l. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Ügyfélszám 

o Számlázási név 

o Számlázási cím 

o Egy, hat hónapnál nem régebbi számla száma (számlával még nem 

rendelkező, új ügyfelek esetében nem kell megadni) 

Támogatott fizetési módok: 

o  Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 

X. VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 

Számlakibocsátói regisztráció során bekért adatok: 

o Felhasználó neve 

o Felhasználó azonosító 

o Irányítószám 

o Adóazonosító jel/adószám 

 Támogatott fizetési módok: 

o Banki átutalás  

o Csoportos beszedés  

o Díjnet rendszerben történő bankkártyás fizetés (VPOS) 

o Fizetés internetbankon keresztül 

o Mobiltelefonos fizetés 

Számlaegyenleg információ közlése: IGEN 


